
 С усмивка в 4-то
                    Брой 51, 2018 г.  на 4.ОУ “Професор Джон Атанасов”, гр. София

Ученици 
от VII А клас 

с г-жа Мариета 
Георгиева – учител 

по история, 
почетоха паметта 

на Васил Левски, 
поднасяйки цветя 

пред паметника на 
Апостола. 

     145 години от обесването на Васил Левски

  Васил Иванов 
Кунчев, Дякона, 
Джингиби или просто 
Левски – едно от 
многото имена, с които 
е известен Апостола 
на свободата. Левски 

е един от най-дейните 
българи в борбата 
за освобождение на 
България от турско 
робство. 
 Роден е на 6 (18) 
юли 1837 г. в Карлово 
в занаятчийско 
семейство. Под 
влияние на вуйчо си 
Василий става монах 
и дякон с името 
Игнатий. През март 
1862 г. дякон Игнатий 
захвърля расото и 
постъпва в Легията на 
Раковски в Белград, 
където получава 
прозвището Левски. 
След героичната гибел 
на четата на Хаджи 
Димитър и Стефан 
Караджа през 1868 г. 

Левски стига до извода, 
че народът в страната 
не е подготвен за 
въстание, че трябва да 
се създаде вътрешна 
революционна сила.
 Васил Левски 
е заловен на 27 
декември 1872 г. при 
Къкринското ханче. И 
до днес не е доказано 
кой е предателят на 
Апостола. 
 Часове след залавянето 
му турците не са 
знаели кого точно са 
задържали.  Апостола 
е отведен в София, 
където е изправен пред 
съд.
 Увисва на бесилото на 
18 февруари 1873 г., 
но традиционно датата 

се отбелязва на 19.02 
- тогава той още не е 
навършил 36 години.
 Присъдата на Васил 
Левски е изпълнена 
в околностите на 
София, а мястото на 
обесването е било в 
района на площада, 
където днес се издига 
негов паметник.

 Нашето драгоценно 
отечество ще се 

нуждае от достойни 
хора, които да го 
водят по пътя на 
благоденствието, 

така щото да бъдем 
равни на другите 

европейски народи.
Васил Левски



 Детска вокална група 
“Жълтурчета” към 4-то 
ОУ с худ. ръководител 
г-жа Нора Преждова и 
клуб “Художестевено 
слово” с г-н Румен 
Бозаджиев отбелязаха 
с рецитал и 
музикална програма 
145-годишнината от 
гибелта на Апостола 
на свободата - Васил 
Левски. 

                              ИЗЯВИ НА НАШИ УЧЕНИЦИ

 Конкурс на тема „140 години от 
Освобождението на София от османско 

владичество”

 III награда спечели 
Дария Балтаджиева 
за своята рисунка на 
тема „140 години от 
Освобождението на 
София от османско 
владичество” на 
втория общоградски 
ученически конкурс, 
организиран от Руския 
център в Столичната 

библиотека съвместно 
със сдружение „Свети 
Иван Рилски“ и РУО 
София-град.

 Виктория Иванова 
от VII А клас получи 
поощрителна награда 
за своята приказка 
на тема „Глобалното 
затопляне VS Дядо 
Коледа“ в конкурс, 
организиран 
от Столичната 
библиотека.  
 Миналата година от  
коледния конкурс на 
Столичната библиотека 
тя спечели трето място 
за своето есе “Молът - 
новата работилница на 
Дядо Коледа”.

Криста Георгиева от 
III Г клас спечели 

първо място на 
държавното първенство 
по фигурно пързаляне.



                                        КЛУБ  “ЧУДЕСА”

  Госпожа Дора 
Найденова - учител 
по английски език в 
4.ОУ, и писателката 
Мариана Еклесия (на 
снимката) създадоха 
клуб “Чудеса”, 
в който всички 
желаещи ученици 
от 4-то ще се учат 
да пишат съчинения 
и приказки, ще 
дискутират, ще рисуват 
и илюстрират творбите 
си, които после ще 
публикуват в книжка.

  Мариана Еклесия е 
автор на книги с проза 
и поезия. Разказите 
й, вдъхновени от 
житейски примери, 
обикновено са кратки, 
но в тях авторката 
извайва великолепни 
образи на доброто 
човешко сърце. От 
2008 г. е в секцията 
по скулптура в 
Художествената 
академия, където прави 
пластики от бронз и 
дърво.

    Снежанка и магьосницата

 Снежанка живеела 
със седемте джуджета, 
които работели от 
сутрин до вечер, а тя 
самата била много 
мързелива. По цял 
ден се излежавала в 
леглото и нищо не 
вършела. Къщата 
била мръсна, чиниите 

неизмити, прането 
неизпрано.
 Един ден пред къщата 
дошла магьосница. 
Снежанка толкова я 
мързяло, че дори не 
й се искало да стане, 
но все пак отворила. 
Когато влязла в къщата 
и видяла колко е 
мръсно, магьосницата 
се отказала от злите 
си намерения. 
Злосторницата решила 
да се промени и да 
върши добрини. 
Всеки ден идвала в 
къщата на джуджетата, 
за да домакинства, 
а Снежанка 
продължавала да се 
излежава в леглото. 
 Магьосницата готвела 
и подреждала, но 
един ден се разболяла. 
Отново нямало кой 
да готви и да чисти. 
Снежанка чакала в 

леглото някой да го 
направи, но нямало 
кой. Тогава решила да 
оправи нещата, станала 
и почнала да готви. 
Подредила всички 
стаи. Разбрала, че не 
може само да лежи и 
започнала да работи 
всеки ден. Джуджетата 
били изумени от 
промяната. Всеки път, 
връщайки се от работа, 
правели подаръци 
на Снежанка. Тогава 
тя разбрала, че за да 
я уважават и ценят, 
трабва да бъде полезна.

Приказката на 
Ники Лозанов 

е публикувана през 
2015 г. в книжката

“Приказки от деца за 
деца”.

 Минало време 
и магьосницата 
оздравяла, но 
Снежанка била 
променена и нямала 
нужда от нейната 
помощ. 

Така магьосницата 
станала добра, 
а Снежанка – 

работлива.

  Автор: Николай 
Лозанов, VI Г клас 



 Да си влюбен 
тийнейджър не е 
никак лесно, защото 
не можеш да се 
съсредоточиш върху 

уроците и извъкласните 
си дейности. В ума 
ти заема място само 
човекът, в когото си 
влюбен. Влюбените 

  Когато си влюбен, 
се чувстваш някак 
странно. Спираш да 
споделяш с приятели 
и близки, затваряш 
се в себе си. Усещаш 
пеперуди в стомаха, 
когато си близо до 
любимия  човек. Иска 
ти се, щом го видиш, 
да го прегърнеш и 

да не го пуснеш. 
Сърцето ти почва 
да бие много силно, 
имаш усещането, че 
ще изкочи. Променяш 
се. Щастлив си, 
усмихваш се често. 
Ако си се влюбил в 
отличник, стараеш се 
и ти да учиш, а и все 
пак с умен събеседник 
имаш моного теми, на 
които да разговаряш. 
И обратното – ако той/
тя не обича да се учи, 

спираш и ти да учиш, 
че да не те помисли 
за зубър и задръстен. 
Всъщност истината 
е, че и в двата случая 
си винаги разсеян 

                  Чувството да си влюбен тийнейджър

 На гости при 
петокласниците по 
програма „Фортисимо 
в клас“ бе младата и 
талантлива бийтбокс 
изпълнителка 
Адриана Николова-
Печенката. 
Тя първо изпя една 
ария от „Кармен”, 
а след това прави 
бийтбокс. В забавление 
и музикални 
експерименти 
преминаха часовете с 
нея. 

често намаляват своя 
успех, постоянно са 
на телефоните си, 
затварят се в себе си, 
защото не искат да 
споделят с никого за 
това, което преживяват. 
В живота влюбеният 
тийнейджър често 
научава много уроци, 
които не може да научи 
в часовете в училище. 
Това е определен 
период от неговия 
етап в живота, който 

трябва да изживее. Но 
пък тези така наречени 
уроци му помагат да 
изгради личността в 
себе си.  

Лора Йорданова, 
VI Г клас

и мислиш за човек, 
заемащ важна част в 
сърцето ти и мислите 
ти. 
 Десислава Величкова, 

VI А клас.



  Dare 2 Care 
Animals организираха 
своето традиционно 
предмартенско 
благотворително 
събитие в полза на 
бездомни животни - 
спасени от улицата, 
изхвърлени или 
пострадали котета 
и кучета, за които 
се грижат временни 
приемни домове, 
докато бъдат 
осиновени.

Благотворителен
базар

  Доброволците от 
4-то ОУ изработиха 
мартеници и други 
изделия, с които 
участваха в мисията 
“Дари мартенички, 
ръчно изработени неща 
или книги за базар 
в полза на бездомни 
животни”. Средствата, 
събрани на базара, ще 
бъдат използвани за 
ветеринарни прегледи 
и изследвания, 
лекарства, храна, 
кастриране, транспорт, 
консумативи и др.

          Доброволците от клуб “Златно сърце”

II клас представи своя 
танц “Червена мечта”.
 Учениците към клуба 
в свободното си време 
изработват малки 
подаръчета, които 
даряват с любов, а 
със своите таланти и 
златни сърца те радват  
всеки нуждаещ се 
от малко нежност и 
радост в душата.

Третокласниците посетиха спектаклите на Софийската детска опера и балет “Лили и вълшебното 
бисерче” по приказката на Валери Петров “Пук” и “Златната ябълка” - опера от Парашкев Хаджиев, 

нова адаптация. Децата получиха книжки по случай 10 години 
от създаването на детската програма към операта.

 Доброволците 
от клуб “Златно 
сърце” бяха на гости 
на клуб “Сребърна 
есен” и хоспис 
“Донка Паприкова”. 
Третокласничките 
Вики, Никол и 
Денислава изпяха 
няколко народни 
песни, а балерината 
Дария Балтаджиева от 

                    НА ПОСТАНОВКА В СОФИЙСКАТА ДЕТСКА ОПЕРА И БАЛЕТ



                       Какво ядосва учителите в час?

 Независимо дали 
харесваме учителите 
ние сме ежедневно  с 
тях в училище. Да, 
учениците често се 
ядосват на учителите 
заради получени ниски 
оценки, неразбиране, 
многото домашни и 
други индивидуални 
причини. Сърдят се, 
цупят се, мрънкат, 
отказват да пишат и на 
инат почват да пречат 

в час. Или нарочно 
играят на игри на 
телефона си, за да 
провокират гнева на 
учителя и да бъдат 
изгонени.
 А учителят?! Нима 
той не се ядосва? 
Напротив, веднага 
класът забелязва, 
когато учителят се 
разгневен. 
 Та какво  ядосва най-
често учителя в час:
⁎ говорещите и 
пречещи на часа 
ученици;
⁎ учениците, които 
не записват плана на 
урока и тетрадките им 
се оказват само с едно 
заглавие и дата;
⁎ арогантното 
поведение на едно 

невръстно дете спрамо 
и учител, и съученици;
⁎ честите закъснения 
на определени 
ученици, които 
нарочно закъсняват, за 
да провалят началото 
на урока;
⁎ ненаписани домашни, 
на които родителите 
много държат да са 
колкото се може повече 

и по-обемни;
⁎ чатенето по време 
на час или на това, че 
децата си играят на 
игри на телефоните и 
после се оправдават, че 
нищо не са разбрали, 
защото урокът уж 
бил скучен или 
неразбираем за тях. 

Виктория Крумова, 
VI Г клас

  Детето пуши... Защо?
За жалост една 
много голяма част от 
тийнейджърите пушат, 
някои цигари, а други 
дори прибягват и към 
опиати.
 Защо изобщо децата 
започват да пушат?  
Повечето деца започват 
да пушат между V-VII 
клас. Някои смятат, 

че така са по-готини, 
на други просто им 
харесва, а пък трети 
се успокояват чрез 
цигарите. Повечето 
ученици пропушват 
покрай свои приятели, 
защото им е любопитно 
да пробват и току-виж 
им хареса и утре ги 
виждаш как са пред 

някое магазинче, 
което е известно, че 
продава цигари на 
непълнолетни. Да не 
забравяме, че много 
деца пропушват  
покрай родителите 
си и своите близки, 
защото детето се оказва 
пасивен пушач и се 
изкушава да опита.
  Каква трябва 
да  е реакцията на  
родителите?
 Един съвет към тях: 
ще е трудно да убедите 
детето си да спре да 
пуши,  особено ако 
и вие пушите. Също 
така, ако му спрете 
парите, нищо няма да 
се промени, защото в 
повечето случаи децата 
излизат с компании, 

в които се пуши, 
и си дават едно на 
друго цигари. Дори 
и да набиете детето 
си, това пак няма да 
помогне. Наказанията 
и заплахите не вършат 
работа. Те действат по-
скоро с обратен ефект. 
Знаете, че забраненият 
плод е най-сладък. 
Колкото повече забрани 
има над нещо, толкова 
по-привлекателно 
става то за детето. 
Превантивните мерки 
включват открит 
разговор за вредите от 
пушенето. Детето Ви 
само трябва да реши да 
спре да пуши. 

Николай Павлов, 
VII А клас



      Тита 
 Христина Христова, 
по-известна като Тита, 
е българска поп певица 
и фотомодел. Тя е 
една от изгряващите 
попзвезди на 
българската сцена. 
През 2014 г. участва в 
българското реалити 
шоу X-Factor, явявайки 

    BTS
 Бантан Бойс, 
известни като Би Ти 
Ес, са южнокорейска 
момчешка група, 
формирана от Big Hit 
Entertainment през 
2013 г. Членовете й 
са – RM, Джин, Шуга, 
Джей Хоуп, Джимин, 
Ви, Чонгук. Групата 
издава първия си 
сингъл албум 2 Cool 

Гери-Никол
 Гери-Никол е родена 
на 30 юли 1998 г. в град 
Варна.  През лятото на 
2014 г. 16-годишната 
Гери-Никол участва в 
риалити шоуто X-Fac-
tor и предизвиква 
интерес още с 
първата си поява. 

Lil Pump
 Гази Гарсия, известен 
като Лил Помпа e 
роден на 17 август 
2000 г. в Маями, 
Флорида. Той  е бунтар 
по душа, американски 
рапър, продуцент и 
автор на своите песни.

Сузанита
 Сузанита е българска 
хип хоп и поп фолк 
певица. Тя е на 15 
години, но вече има 
повече песни от 
други известни поп 
певици.  Сузанита 
обича провокациите и 
разчита на тях, за да 
изгради своята кариера.

                 Любими певци на подрастващите

     Страницата подготви: Михаела Попова, 
VII А клас

се като солист, но 
по-късно съдиите 
формират групата, 
наречена Sweet 16 - с 
нея, Гери-Никол и 
Мишел Страмински. 
През 2016 г. е обявена 
като първата певица на 
Криско в Adamand Re-
cords. Тита участва и в 
сериала „Следвай ме“. 

Самостоятелната й 
кариера започва с 
появата на дебютната 
си песен „Ела и си 
вземи“ в дует с Криско. 
Песента й “Напрао ги 
убивам” е пък в дует 
със 100 кила. 
 Играе в българския 
филм „Съдба”.

4 Skool през 2013 г. 
Началото на 2017 г. 
за Би Ти Ес започна с 
две награди от „Златен 
диск“ в категориите 
„Глобален кей поп 
изпълнител“ и бонсанг 
за Wings. На Сеулските 
музикални награди, 
които се провеждат 
няколко дни по-късно, 
Би Ти Ес печелят 4 
награди.  



                                                                СПОРТЕН СВЯТ

 Мария Димитрова и Тихомира Иванова от 
III Г клас спечелиха по един златен и по един 
сребърен медал в международния турнир по 

кикбокс в 
Карловац, Хърватска.

Отборите ни по баскетбол (момчета и момичета) 
с треньор Кирил Ников се класираха за 

зоналното първенство, след като спечелиха 
първите места на районното по баскетбол.

Отборът по волейбол при момчетата с треньор 
г-жа Елица Петрунова се класира на първо място 
на районното първенство. Момичетата спечелиха 

третото място.

Петър Димитров от VI А клас завоюва първо 
място при момчетата в град Карловац на 

Европейското първенство по кикбокс за деца и 
юноши.



МИСЛИ ЗА ЛЮБОВТА

 Страницата подготви: 
Анна Нонова, VII A клас

 Любовта е онова чувство, което те кара 
да се усмихваш, когато си уморен.

  • • •                   
 Любовта мирише на шоколад и на 

захарен памук. Обаче не разваля зъбите.
• • •  

Някъде има някой, който мечтае за 
твоята усмивка и в твоето присъствие 
открива смисъла на живота си, така че 

когато си сам, помни това - някой, някъде 
мисли за теб.

• • •  
Единствената сила в света, която не 

познава страха, е любовта.
• • •  

Любовта е онази невидима сила в света, 
която ни кара да проявяваме най-доброто 
от себе си. Тя стопля сърцата и душите 

ни. Кара ни да сияем, преобразява ни.
• • •  

Ако мисълта за даден човек никога не 
изчезва от съзнанието ви, знайте, че 

той ви обича. Ако и вие не изчезвате от 
съзнанието му, и двамата се обичате.

• • •  
Хората на любовта носят в себе си мир, 
радост и веселие. Където и да отидат, 

всички ги приемат с отворени сърца.

Обичаме тези, които бягат от нас, 
а бягаме 

от тези, които ни обичат!
• • •  

 Сърцето има доводи, които разумът не 
познава.
• • •  

Всеки се преобразява, когато почувства, 
че е обичан.

• • •  
Да обичаш - значи да надминеш себе си.

• • •  
Ако някой ти каже, че те обича, не му 

вярвай, защото истинската любов не се 
казва, а се доказва.

• • •  
Приятел е този, за когото бих умрял. 

Любим е този, за когото живея.
• • •  

Когато двама 
души се 

обичат, те 
внасят импулс 

към нещо 
велико в целия 

Космос.


